
สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๓๙ 

ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ  
ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ  
นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ  

และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ∗ 

 
 หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ 
ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ 
และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ ได้อาศัยอํานาจตามความในข้อ ๖ 
และข้อ ๗ ของระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่ 
อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา 
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎร
หรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ ประธานวุฒิสภาจึงออกประกาศวุฒิสภา เรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญ
ประจําวุฒิสภา ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ กล่าวคือ เพื่อประโยชน์
ต่อการปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา ให้มีการ
แต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่ง ดังนี้  
 (๑)  ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ 
 (๒) ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ  
 (๓) นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ  
 (๔) เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
 

                                                 
∗ ที่มา :  ประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการ

สามัญประจําวุฒิสภา ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๔๐ 

 โดยจํานวนตําแหน่งที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ ผู้ชํานาญการ
ประจําคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ และเลขานุการ
ประจําคณะกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภาแต่ละคณะ  
ให้ประธานวุฒิสภา เป็นผู้กําหนด โดยคํานึงถึงงบประมาณสําหรับปีงบประมาณนั้น ๆ  
ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนของแต่ละตําแหน่งที่จะแต่งตั้งแล้ว ต้องไม่เกิน
วงเงินงบประมาณที่กําหนดไว้สําหรับคณะกรรมาธิการในการแต่งตั้งบุคคล
ให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว 
 

คุณสมบัติทั่วไปและลักษณะต้องห้าม∗ 
 

 ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ 
นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 
ต้องมีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) ที่ ปรึ กษาประจํ าคณะกรรมาธิ การ  ผู้ ชํ านาญการประจํ า

คณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ ต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า 
๒๕ ปีบริบูรณ์ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ ต้องมีอายุไม่ต่ํากว่า  
๒๐ ปีบริบูรณ์ 

(๓) เป็นผู้ที่ เลื่ อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต
หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ 

                                                 
∗ ที่มา :  ประกาศวุฒิสภา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการ

สามัญประจําวุฒิสภา ประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๔๑ 

(๕) ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม 
(๖) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๗) ไม่เป็นข้าราชการรัฐสภาสามัญ พนักงานราชการ หรือลูกจ้าง

ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
 

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 
 

 ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการและผู้ชํานาญการประจํา
คณะกรรมาธิการ จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก และเคยศึกษา 
หรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการนั้น
พอสมควร หรือ 

(๒) มีคุณสมบัติพิเศษตามที่คณะกรรมาธิการประสงค์ตามลักษณะงาน
ของคณะกรรมาธิการแต่ละคณะ และเคยศึกษาหรือมีประสบการณ์เกี่ยวกับ 
งานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการนั้นเป็นอย่างดี 
 

นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาไม่ต่ํากว่าระดับปริญญาโท และเคยศึกษาวิชา 
เกี่ยวกับงานที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการนั้น หรือ 

(๒) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี และมีประสบการณ์เกี่ยวกับ
งานที่เป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมาธิการไม่น้อยกว่า ๑ ปี หรือเคยศึกษา 
วิจัย หรือมีผลงานทางวิชาการที่เป็นประโยชน์ต่องานของคณะกรรมาธิการ 
 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๔๒ 

 เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ 
(๒) สําเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาหรือเทียบเท่า และมีความรู้

ความสามารถในการทํางานด้านเลขานุการและธุรการของคณะกรรมาธิการ 
เป็นอย่างดี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๔๓ 

หน้าทีค่วามรับผิดชอบ 
 

ตําแหน่งที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ 
 

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้คําปรึกษา แนะนําและแสดง
ความคิดเห็นต่อคณะกรรมาธิการ  
 

ตําแหน่งผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ 
 

 มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานทางวิชาการของ
คณะกรรมาธิการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ทํางานทางวิชาการที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการ
คณะนั้น ๆ ตามที่คณะกรรมาธิการหรือประธานคณะกรรมาธิการมอบหมาย  

(๒) ริเริ่ม เสนอแนะ และให้คําปรึกษาทางวิชาการในเรื่องต่าง ๆ  
ที่อยู่ในอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมาธิการคณะนั้น ๆ 

(๓) ประสานงานทางวิชาการกับคณะกรรมาธิการคณะต่าง ๆ 
 

ตําแหน่งนักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ  
และตําแหน่งเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ 

 

มีหน้าที่ความรับผิดชอบตามที่คณะกรรมาธิการมอบหมาย 
 
 
 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๔๔ 

วิธีการแต่งตั้ง 

 
 ประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา แต่ละคณะจะเป็น
ผู้เสนอชื่อผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้าม และมีคุณสมบัติเฉพาะ
สําหรับตําแหน่งตามมติของคณะกรรมาธิการ เป็นที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ 
ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ 
และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ  
 โดยคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา อาจแต่งตั้งที่ปรึกษา
ประจําคณะกรรมาธิการ ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ นักวิชาการ
ประจําคณะกรรมาธิการ หรือเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ ตําแหน่งใด
ตําแหน่งหนึ่งหรือทุกตําแหน่งก็ได้ และให้พิจารณาถึงจํานวนตําแหน่ง 
ที่จะแต่งตั้งด้วย ทั้งนี้ เมื่อรวมค่าตอบแทนของแต่ละตําแหน่งที่จะแต่งตั้ง
แล้วต้องไม่เกินวงเงินงบประมาณที่กําหนดไว้ สําหรับคณะกรรมาธิการ 
ในการแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งดังกล่าว  
 โดยประธานคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา ต้องให้คํารับรองว่า 
ผู้นั้นมีประสบการณ์ หรือมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับงานที่อยู่ในหน้าที่
ตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ทั้งนี้ ตามแบบที่สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
กําหนด 
 การแต่งตั้งบุคคลให้ดํารงตําแหน่งที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ 
ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ 
และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภา 
ในแต่ละคณะ ให้ระบุชื่อของคณะกรรมาธิการนั้นไว้ในแต่ละตําแหน่งด้วย 
และบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวจะดํารงตําแหน่งได้เพียงตําแหน่งเดียว
และจะดํารงตําแหน่งมากกว่า ๑ คณะมิได้ 



สิทธิประโยชน์ของสมาชิกวุฒิสภาและกรรมาธิการ  

 ๔๕ 

 ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ ผู้ชํานาญการ
ประจําคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ และเลขานุการ
ประจําคณะกรรมาธิการ จะต้องยื่นใบรายงานตัวตามแบบที่สํานักงาน
เลขาธิการวุฒิสภากําหนดพร้อมหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 

(๑) สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
ถ้ามีการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ให้นําหลักฐานการเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล
มาแสดงด้วย 

(๒) หลักฐานแสดงคุณวุฒิตามที่กําหนด 
(๓) รูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกหรือแว่นตาสีดํา ขนาด ๓ x ๔ เซนติเมตร 

ซึ่งถ่ายมาแล้วไม่เกิน ๖ เดือน จํานวน ๒ รูป 
(๔) ใบรับรองแพทย์ ซึ่งมีอายุไม่เกิน ๖ เดือน 

 ในกรณีที่ผู้ถูกเสนอชื่อเป็นที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ 
ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ 
และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีหนังสือยินยอมจากส่วนราชการ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ที่ผู้นั้นสังกัด แล้วแต่กรณี 

 ให้สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ถูกเสนอชื่อ
จากหลักฐานตามที่กําหนด เมื่อเห็นว่าถูกต้องสมบูรณ์ตามหลักเกณฑ์ 
และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ ก็ให้มีคําสั่งแต่งตั้งผู้นั้นเป็นที่ปรึกษา
ประจําคณะกรรมาธิการ ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ นักวิชาการ
ประจําคณะกรรมาธิการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ แล้วแต่กรณี 
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 ๔๖ 

ค่าตอบแทน 
 

 ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ 
นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ  
ซึ่งได้รับการแต่งตั้งตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดไว้ในประกาศวุฒิสภา 
เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติงานให้แก่คณะกรรมาธิการ
สามัญประจําวุฒิสภา ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๔ นี้ ให้ได้รับค่าตอบแทน
เป็นรายเดือนตามอัตราที่กําหนดไว้ในระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการแต่งตั้ง
บุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของรัฐสภา 
สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และ
กรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้ระบุไว้
ในคําสั่งแต่งตั้งด้วย ดังต่อไปนี้∗ 

 (ก) กรณีแต่งตั้งบุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
  (๑) ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน 
ในอัตราเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๙,๐๐๐ บาท 
  (๓) นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๘,๐๐๐ บาท 
  (๔) เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท 

                                                 
∗ ที่มา :  ระเบียบรัฐสภา ว่าด้วยการแต่งตั้งบุคคลเพื่อปฏิบัติหน้าที่อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน

ของรัฐสภา สภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา และกรรมาธิการ 
ของสภาผู้แทนราษฎรหรือวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๕๔ 
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 ๔๗ 

 (ข) กรณีแต่งตั้งบุคคลที่เป็นข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ  
  (๑) ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน 
ในอัตราเดือนละ ๗,๕๐๐ บาท 
 (๒)  ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๖,๕๐๐ บาท 
 (๓) นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน
ในอัตราเดือนละ ๖,๐๐๐ บาท 
 (๔)  เลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ ให้ได้รับค่าตอบแทน 
ในอัตราเดือนละ ๔,๕๐๐ บาท 

- การออกคําสั่งแต่งตั้งที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ ผู้ชํานาญการ
ประจําคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ และเลขานุการ
ประจําคณะกรรมาธิการ จะให้มีผลใช้บังคับย้อนหลังไปถึงวันก่อนวันที่
คณะกรรมาธิการสามัญประจําวุฒิสภามีมติไม่ได้ 

- ในกรณีที่ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ ผู้ชํานาญการประจํา
คณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ หรือเลขานุการประจํา
คณะกรรมาธิการ พ้นจากตําแหน่งเมื่อสิ้นปีงบประมาณ และคณะกรรมาธิการ
สามัญประจําวุฒิสภามีมติยืนยันให้แต่งตั้งบุคคลผู้ที่พ้นจากตําแหน่ง 
ให้ดํารงตําแหน่งตามเดิมต่อไป  ก็ให้คําสั่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันเริ่ม
ปีงบประมาณได้ 
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 ๔๘ 

การพ้นจากตําแหน่ง 
 

 ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ 
นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ  
มีวาระการดํารงตําแหน่งถึงวันสิ้นปีงบประมาณของปีที่แต่งตั้ง และพ้นจาก
ตําแหน่งก่อนวาระเมื่อ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ถูกจําคุกโดยคําพิพากษาถึงที่สุดให้จําคุก  
(๔) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามที่กําหนด  
(๕) คณะกรรมาธิการมีมติให้ออก 
(๖) คณะกรรมาธิการครบวาระตามข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา 
(๗) มีการตั้งคณะกรรมาธิการใหม่แทนคณะเดิม 

 การพ้นจากตําแหน่งไม่ว่าในกรณีใด ที่ปรึกษาประจําคณะกรรมาธิการ 
ผู้ชํานาญการประจําคณะกรรมาธิการ นักวิชาการประจําคณะกรรมาธิการ 
และเลขานุการประจําคณะกรรมาธิการ ไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าตอบแทน 
หรือเงินอื่นใดจากสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา 
 




